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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 25تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

كنا انتهينا يف ادلرس املايض من انلوع اخلامس من املنصوبات، أخذنا املفعول به، واملصدر، وظريف 
 الزمان واملاكن، هذه أربعة، واخلامس هو احلال.

 ]باب اتلميزي[

 قال بعد ذلك:
 )َباُب َالتَّْميِيِز 

ٌد َعَرًقا"، َو"َتَفقََّأ َالتَّْميِيُز: هَُو َاِلاْسُم َاْلَمْنصُوُب، َاْلُمَفسُِّر ِلَما ِاْنَبَهَم ِمْن اَلذََّواِت، َنْحَو قَْوِلَك "َتَصبََّب َزْي

َجًة" َو"َزْيٌد َأكَْرُم ِمْنَك َبكٌْر َشحًْما" َو"َطاَب ُمَحمٌَّد َنْفًسا" َو"ِاْشَتَرْيُت ِعشِْريَن ُغَلاًما" َو"َمَلْكُت ِتْسِعنَي َنْع

 َأًبا" َو"َأجَْملُ ِمْنَك َوْجًها" َوَلا َيُكوُن ِإلَّا َنكَِرًة، َوَلا َيُكوُن ِإلَّا َبْعَد َتَماِم َاْلَكَلاِم.( 

( اتلميزي يف اللغة مصدر مزيز بمعىن فصل، وجعل لكز صنٍف ىلع بَاُب اتَلَّْميزِيِ قال املؤلف رمحه اهلل تعاىل )
إذن  اتلميزي هو االسم املنصوب الفضلة املفّسر ملا انبهم من اذلوات(،هة، وأما يف اصطالح انلحاة )ج

اتلميزي اسم وليس بفعل، وهو منصوب وليس بمرفوع، وهو فضلة، يعين يأيت بعد تمام الالكم، ويفّسز ما 
قيد خيرج احلال، كما ال (، بهذاما انبهم من اذلوات يفّسانبهم من اذلوات وليس من اهليئات، وقونلا )

ال. أن اتلميزي  كذلك مما يضاف قيدا فيه يكون جامدا، أما احلال فيكون مشتقا أو مؤوز
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 ]أوجه التشابه واالختالف بني احلال واتلميزي[

 وعليه فلك من احلال واتلميزي جيتمعان يف أمور ويفرتقان يف أخرى:

 أ= أوال ما جيتمعان فيه: 
 = لك منهما اسم.1

 منهما منصوب. = لك2
 = لك منهما فضلة.3
 = لك منهما نكرة. 4

 هذه يتفق فيها احلال واتلميزي.

 ب= ثانيا ما يفرتقان فيه:
 = احلال مشتق، واتلميزي جامد.1

 = احلال يفّسز ما انبهم من اهليئة، واتلميزي يفّس ما انبهم من اذلوات.2
 = احلال يأيت جوابا لسؤال كيف، خبالف اتلميزي.3

 لفوارق القريبة اليت تستوعب بالنسبة لكم، وهناك فوارق أخرى حتتاج إىل تفصيل.هذه ا

َواِت قال ) ُ لَِما اِْنَبَهَم ِمْن اذَلَّ ( يعين عندنا إبهام يف اذلات، فيفّسها اتَلَّْميزُِي: ُهَو ااَِلْسُم اَلَْمْنُصوُب، اَلُْمَفّسر
ما يذرع يعين -معناها، أو بعد األعداد، أو بعد اذلراع اتلميزي، والغالب أنه يقع بعد املقادير، أو ما يف 

"( هنا اتلميزي جاء مما هو فرع منه، العرق متفرع عن ََنَْو قَْولَِك "تََصبََّب َزْيٌد َعَرقًاوهلذا قال ) -باألمتار
زيد، فهنا جاء اتلميزي مما هو فرع منه، وذللك تقول )عندي خاتم فضة(، اخلاتم متفرع من الفضة، 

 بَْكٌر َشْحًماح العكس، كذلك )َو"ويص
َ
أ ٌد َنْفًسا"( هذا مما هو فرع عنه، )َو"َتَفقَّ "( هذا يسىم َطاَب ُُمَمَّ

يَن تميزي النسبة، وهو يفّس مجلة مبهمة النسبة، ثم صار يذكر األمثة يف املقادير )َو" ْيُت ِعْْشِ اِْشََتَ
 د."( عدَملَْكُت تِْسِعنَي َنْعَجةً "( عدد، )َو"ُغاَلًما
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 ]أمثلة حول اتلميزي[

َحَد َعَْشَ َكْوَكًباأمثلة بالنسبة للعدد قال تعاىل }
َ
يُْت أ

َ
َوَواَعْدنَا ُموََس ثاََلثنَِي ََلْلًَة ، }4{يوسفإِِّنر َرأ

ْتَمْمَناَها بَِعْْشر 
َ
{األعراف142{األعرافوَأ ِخ ، } 155، } َواْختَاَر ُموََس قَْوَمُه َسبِْعنَي رَُجالا

َ
 ََلُ تِْسٌع إِنَّ َهَذا أ

لَْف َسَنةر إاِلَّ ََخِْسنَي ََعًما، }23{صَوتِْسُعوَن َنْعَجًة َوِِلَ َنْعَجٌة َواِحَدةٌ 
َ
، هذا 14{العنكبوتفَلَبَِث فِيِهْم أ

 بالنسبة للعدد.

الوزن )اشرتيت رطال تفاحا(، والكيل )اشرتيت صااع تمرا(، واذلراع )اشرتيت عرشين ذرااع قماشا(، 
هو حمدد أو ليس حمددا،  ات هذا بالنسبة للمقادير، وكذلك ما هو شبيه باملقادير مماكذلك املساح

 )مد ابلرص أرضا( و)مثقال ذرة( وحنو ذلك.كـ

 ]أقسام اتلميزي[

ل.  واتلميزي ىلع قسمني: حمول وغري حموز

 = فغري املحول هو اذلي سبق.1

لت صيغته فانتصب املفعول = واملحول مااكن أصله فعال وفاعال ومفعوال، أو مبتدأ وخرب2 ا، فحوز
بًاواملبتدأ ىلع أنه تميزي، مثاهل قال  )

َ
ْكَرُم ِمْنَك أ

َ
(، األصل يف هذه اجلملة )أبو زيٍد أكرُم من أبيك(، َزْيٌد أ

فحذفنا املبتدأ وهو )زيد( وهو املضاف، وأقمنا املضاف إيله مقامه فارتفع ارتفاعه، أصل اجلملة )أبو 
قام زيد يف ماكن األب، يكون مرفواع، صارت )زيٌد(، )أكرم( تبىق )أكرم(، )من زيد( نزعنا )أبو( و

رنا املبتدأ  أبيك( فحذفنا املبتدأ اذلي هو )أبو(، وأقمنا املضاف إيله، مقام املبتدأ فصار )زيٌد أكرم(، وأخز
ْكَرُم ِمنَْك( ألن هنا نستطيع أن نأيت بالضمري 

َ
متصال، يف األول اكن فانتصب ىلع اتلميزي، فصار )َزيٌْد أ

 )أبو زيد أكرم من أبيك(، صارت )زيد أكرم منك( وانفصل )أبو( وانتصب ىلع اتلميزي.

َعزُّ َنَفًراومثال ذلك قوهل تبارك وتعاىل }
َ
ْكََثُ ِمْنَك َمااًل وَأ

َ
نَا أ

َ
، اتلقدير: مايل أكرث من مالك، 34{الكهفأ

ْْجَُل ِمْنَك وَْجًهاقال )
َ
من وجهك، فُفعل به كما فعل باألول فصار )أمجل منك  "( وجه زيد أمجلَو"أ

 وجها(.
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ل اتلميزي من املفعول به، مثال ذلك قوهل تعاىل } ْرَض ُعُيونًاكذلك ُُيوز
َ
ْرنَا اْْل ، تقديرها: 12{القمرَوفَجَّ

فجرنا عيون األرض، فـ)عيون( مفعول به مضاف و)األرض( مضاف إيله، فأقمنا )األرض( مقام 
نتصب انتصابه، وأخرنا املفعول به اذلي هو فرع من األرض، فانتصب ىلع اتلميزي، فصار املفعول به فا

 )فجرنا األرض عيونا(.

مِ قال ) ( هذه رشوط اتلميزي ويه أكرث من ذلك، َواَل يَُكوُن إاِلَّ نَِكَرةً، َواَل يَُكوُن إاِلَّ َبْعَد َتَماِم اَلْلََكَ
 فاتلميزي رشوطه مخسة: 

 = األول أن يكون اسما.1
 = واثلاين أن يكون فضلة.2
 = واثلالث أن يكون نكرة.3
 = والرابع أن يكون جامدا.4

ا ملا انبهم من اذلوات.5  = واخلامس أن يكون مفّسز

ُس َشيًْباقوهل تعاىل }
ْ
 ، ما هو أصله؟4{مريمَواْشَتَعَل الرَّأ

 : اشتعل شيب الرأس.الطالب

ا الرأس مقام الفاعل، وأقمنا الشيب مقامه فانتصب ىلع اتلميزي، اشتعل : هذا اتلقدير، أقمنالشيخ
ل من الفاعل، أخذنا املحول من املبتدأ، واملحول من املفعول به، وهنا حمول  الشيب من الرأس، فهنا حموز

 من الفاعل.

 اذلات، كما ذكرت اتلميزي ىلع قسمني: اتلمزي اذلي يكون بعد املقادير وما جيري جمراها، وهو تميزي
ويسىم اتلميزي املفرد كما ذكر الشارح، وأما تميزي النسبة فهو اذلي يبني استفهام نسبة يف مجلة سابقة، 

ل،  ل من الفاعل، ومن املفعول به، واملحول من املبتدأ، هذا بالنسبة لقسم املحوز ل ذكرناه، حموز واملحوز
 أ األسئلة حىت جنيب عليها.واثلاين غري حمول ذكرناه كنحو )امتأل اإلناء ماء( .. اقر

 ]مناقشة[

 (.بنير أنواع اتلميزي تفصيالً يف اجلمل االتية: )الطالب
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: يعين بني هل هو تميزي مفرد، وهو ما يأيت بعد املقادير وما جيري جمراها، أو هو تميزي نسبة اذلي الشيخ
ل. ل أو غري حموز  يأيت مفّسا لنسبة سابقة، وهل هو حموز

 (.اً ماءً رشبُت كوب: )الطالب

: ال تستطيع أن تقول )رشبت ماء الكوب(، مثل )امتأل اإلناء ماءا( ال يقال )امتأل ماء اإلناء(، الشيخ
ل، يعين مأخوذ مما هو فرع هل.  فهذا تميزي غري حموز

 (.اشَتيُت قنطاراً عسالً : )الطالب

 : القنطار مقدار، هذا تميزي اذلات، أو تميزي مفرد، زد!.الشيخ

 (.لكت عْشة مثاقيل ذهباً م: )الطالب

 : املثقال وزن، فـ)ذهبا( منصوب ىلع اتلميزي، فهذا تميزي اذلات أو تميزي املفرد.الشيخ

 (.زرعُت فداناً قطناً : )الطالب

 : فدانا مساحة، ويه تدخل يف املقادير أو يف نفس ابلاب، فيكون تميزي ذات وتميزي مفرد.الشيخ

 (.رأيُت أحد عْش فارساً : )الطالب

 ، ألنه جاء بعد العدد، زد.-اذلات-أحد عرش، تميزي مفرد : لشيخا

 (.ركب القطار َخسون مسافراً : )الطالب

 : عدد أيضا وبعد العدد تميزي ذات أو مفرد.الشيخ

 (.ُممد أكمل من خادل خلقاً : )الطالب

ر نلا هذه؟ عمر.الشيخ  : من يقدز

 : ].... غري واضح ....[.عمر
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: ال هنا قلنا )زيد أكرم منك أبا( تقديرها )أبو زيد أكرم من أبيك( ، )حممد أكمل من خادل الشيخ
 خلقاا( تقديرها؟

 : )خلق حممد أكمل من خلق خادل(.عمر

 : شيخنا هل نستطيع أن نقول )حممد أكمل خلقا من خادل(.الطالب

 : يصح.الشيخ

 (.وأرشف نفساً : )الطالب

 رشف من نفس خادل(.: أيضا )نفس حممد أالشيخ

 (.وأطهر َذيالً :)الطالب

 : كذلك نفسه.الشيخ

 (.امتأل إبراهيم كرباً : )الطالب

ل، يعين من تميزي النسبة )امتأل إبراهيم كرباا( نسبنا الكرب إىل إبراهيم، ليس حموال الشيخ : هذا غري حموز
 من مبتدأ وال من فاعل وال من مفعول به. بعده؟

 !: اتلمرين اثلاينالطالب

 : هات.الشيخ

 .(ضع يف لك ماكن من اْلمكنة اخلاَلة من اْلمثلة تميزياً مناسباً: اذلهب أىلغ ... من الفضة: )الطالب

 : ].... غري واضح ....[.طالب آخر

 : )احلديد أقوى ... من الرصاص(.الطالب

 : )احلديد أقوى صالبة من الرصاص(.طالب آخر

 : )العلماء أصدق انلاس ...(.الطالب
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 : )العلماء أصدق انلاس قوال(.لب آخرطا

 : )رشبت قدحاا ...(.الطالب

 : )رشبت قدحا ممتلئا(.طالب آخر

: ال! هذه صفة، قدحا ماذا؟ يفّسز اذلات، ممتلئا ليس ذاتا، )رشبت قدحا ماء(، أو)عصريا( الشيخ
ا تقول ممتلئا املمتلئ هذا ليس ذاتا فهو صفة.  أو)بلنا(، يفّسز اذلات، لمز

 شيخنا جيوز أن يكىن به يف املعنويات كأن نقول )رشبت قدحا من العلم(. :الطالب

: ما يصح هذا، يف العلم ال يقال رشبت، مثل هذه املعاين اليت يؤخذ منها تكون مما جرى عليه الشيخ
 لسان العرب.

أدباً، رشبا، اجعل لك اسم من اْلسماء اآلتية تميزياً يف ْجلة مفيدة: شعرياً، قصباً، ُخلُقاً، : )الطالب
 (.َضحاكً، بأساً، بََسالة

 : )شعريا(، )مألت الكيس شعريا( أو )اشرتيت ألف صاع شعريا(، )قصبا( أسامة.الشيخ

 : )غرست األرض قصبا(.أسامة

 : )أو غرست فدانا قصبا(. )خلقا( اعدل!الشيخ

 : ].... غري واضح ....[َعدل

 : ممتاز، )أدبا(.الشيخ

 : )حممد أكرم من زيد أدبا(.الطالب

 : )ضحاك(.الشيخ

 : )عمرو أكرث انلاس ضحاك(.الطالب

 : )بأسا(.الشيخ
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 : )زيد أشد من عمرو بأسا(.الطالب

 : أو تقول )احلديد أشد املعادن بأسا(.. )بسالة( شجاعة، يزيد.الشيخ

 : ].... غري واضح ....[.يزيد

 : زيد.الشيخ

ن يف لك ْجلة منها تميزي مسبوق باسم عدد، بْشط أن يكون اسم هات ثالث ْجل يكو: )الطالب
 .(.العدد مرفوَعً يف واحدة ومنصوباً يف اثلانية وخمفوضاً يف اثلاثلة

 : العدد يكون مرفواع، ثم منصوبا، ثم خمفوضا!الشيخ

 : عرشون رجال.الطالب

 : هات املنصوب، اعدل.الشيخ

 : رأيت عرشين رجال.َعدل

 املخفوض يا عبد السالم، عدد يكون خمفوضا باإلضافة أو حبرف اجلر.: جيد، هات الشيخ

 : مررت بعرشين رجال.عبد السالم

ل.الطالب  : شيخنا يف قونلا )رأيت أحَد عرَش رجال( هل اتلميزي حموز

ت، فهنا الشيخ : ال يف )رأيت أحد عرش رجال(، )رأيت( فعل وفاعل، و)احَد عرَش( مفعول به، بعده مزيز
ملة موجودة، تمز الالكم لكن ال يستغىن عنه، قلنا يكون فضلة، والفضلة أن يأيت بعد تمام أراكن اجل

الالكم، وقونلا فضلة ال يعين أنه يمكن االستغناء عنه، قد يستغىن وقد ال يستغىن، وهذا بينزاه يف ادلرس 
 املايض ... هات اإلعراب.

 (. نفساً أعرب اجلملتني اآلتيتني: " ُممد أكرم من خادل: )الطالب

 : أعرب يا عبد السالمالشيخ
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: )حممد( مبتدأ، مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. )أكرم( خرب املبتدأ، عبد السالم
مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، )من( حرف جر،  )خادل(  اسم جمرور وعالمة جره الكّسة ، 

حمول عن املبتدأ منصوب وعالمة نصبه الفتحة  واجلار وجمرور متعلق بأكرم، )نفساا( تميزي نسبة
 الظاهرة.

 الشيخ: بعده؟

 (.عندي عْشون ذراَعً حريراً : )الطالب

 : أعرب اعدل!الشيخ

: )عند( ظرف ماكن متعلق بمحذوف خرب مقدم، وهو مضاف و)ياء( املتلكم مضاف إيله، مبين َعدل
 ىلع السكون يف حمل خفض.

 آخره، لكن(، فيكون منصوبا وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ىلع : ممتاز، )عندي( أصلها )عندَ الشيخ
ملا اكن املتلكم يضيف إىل نفسه فيضيف إىل نفسه اختصارا، تقول )عندي( أصلها )عنَدِي(، الفتحة ال 

تناسبها ايلاء، فأتينا بالكّسة نقول هو ظرف منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة ىلع ما قبل ياء 
املحل حبركة اجلر املناسبة، وايلاء ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل جر مضاف  املتلكم الشتغال

م.   إيله، وهو متعلق بمحذوف خرب مقدز

: )عرشون( مبتدأ مؤخر مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعة الواو نيابة عن الضمة؛ ألنه ملحق الطالب
)حريراا( تميزي ذلراع،  حة الظاهرة،جبمع املذكر السالم، )ذرااعا( تميزي لـ)عرشين(، منصوب بالفت
 منصوب بالفتحة الظاهرة.
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 ]باب االستثناء[

 )َباُب َاِلاْسِتْثَناِء 

 َوحُُروُف َاِلاْسِتْثَناِء َثَماِنَيٌة: َوِهَي ِإلَّا، َوَغيْرُ، َوِسَوى، َوسَُوى، َوَسَواٌء، َوَخَلا، َوَعَدا، َوَحاَشا. 

َج َالنَّاُس ِإلَّا َفاْلُمْسَتْثَنى ِبِإلَّا: ُيْنَصُب إَِذا َكاَن َاْلَكَلاُم َتامًّا ُموَجًبا، َنحَْو "َقاَم َاْلقَوُْم ِإلَّا َزْيًدا" َو"َخَر

، َنحَْو "َما َقاَم َاْلقَْوُم َعمًْرا" َوإِْن َكاَن َاْلَكَلاُم َمْنِفيًّا َتامًّا َجاَز ِفيِه َاْلَبَدُل َوالنَّْصُب َعَلى َاِلاْسِتْثَناِء

ا َزْيٌد" َو"َما ِإلَّا َزْيٌد" َو"ِإلَّا َزْيًدا" َوإِْن َكاَن َاْلَكَلاُم َناِقًصا َكاَن َعَلى َحَسِب َاْلَعَوامِِل، َنحَْو "َما َقاَم ِإلَّ

 َضَرْبُت ِإلَّا َزْيًدا" َو"َما َمَرْرُت ِإلَّا ِبَزْيٍد" 

 ، َوسَِوى، َوسَُوى، َوَسَواٍء، َمجُْروٌر َلا َغْيُر َواْلُمْسَتْثَنى ِبَغْيٍر

"َعَدا َعْمًرا َواْلُمْسَتْثَنى ِبَخَلا، َوَعَدا، َوَحاَشا، َيجُوُز َنْصُبُه َوَجرُُّه، َنحَْو "َقاَم َاْلقَوُْم َخَلا َزْيًدا، َوَزْيٍد" َو

 َوَعمْرٍو" َو"َحاَشا َبكًْرا َوَبكٍْر"(. 

ستثناء مأخوذ من اثلين، يقال: ثىن اثلوب إذا عطفه وردز بعضه ىلع بعض، ومن ثم هذا االستثناء، واال 
ا يقول  ءاالستثناسيم  استثناء، ألن املتلكم عند االستثناء يرد بعض األفراد عن احلكم املثبت أوال، فلمز

فه هو )جاء القوم إال زيدا( فردز )زيدا( وأخرجه، وعطف ىلع احلكم فأخرجه منه، واالستثناء أصل حر
، وَِسَوى، وَُسَوى، وََسَواٌء( هذه أسماء،  )إال( وحروف أخرى أيضا، ومنها أسماء، وبعضها أفعال )َغرْيُ

 )َخاَل، وََعَدا، وََحاَشا( هذه تكون أحيانا حروفا وأحيانا أفعاال كما سيأيت.

 ]ما يستثىن به وأنواعه[

 فحروف االستثناء أو ما يستثىن به ثمانية:
 حرف فقط وهو حرف واحد )إال(.= منها ما هو 1

، وَِسَوى، وَُسَوى، وََسَواٌء(.2  = ومنها ما يكون اسما فقط وهو )َغرْيُ
 = ومنها ما يكون تارة فعال وتارة حرفا وهو )َخاَل، وََعَدا، وََحاَشا(.3



 

 262صفحة | 

م ما يستثىن به ىلع هذه األقسام اثلالثة، تكلم ىلع املستثىن بـ)إال((إالز ـ)بدأ املستثىن ب أوال، ثم  ، يقسز
، وَِسَوى، وَُسَوى، وََسَواٌء(، يه )غري وِسوى( فقط، و)ِسوى( فيها لغات )ُسوى(  املستثىن باألسماء )َغرْيُ

 و)ِسوى( و)َسَواء(، ثم املستثىن بـ)عدا، وخال، وحاشا(.

 ]املستثىن بـ)إال( وأنواعه[

، املوجب أي مثبت، إذا قلَت ، الالكم ىلع قسمني: موجب ومنيف(إالـ)نبدأ باألول اذلي هو املستثىن ب 
)جاء زيٌد( أثبت، وإذا قلت )لم يأت زيد( نفيت، وإذا قلَت) ليس عمر هاهنا( نفيت، وإذا قلَت )ال 
يكون أمرك باملعروف يرتتب عليه منكر أعظم منه( نفيت، وإذا قلت )الواجب احلرص ىلع طلب 

 ( منيف، هذا الالكم املوجب واملنيف.العلم( أثبت، إذا قلَت )قاَم الطلبة( موجب، )ما قام الطلبة

م الالكم إىل قمسني: الكم تام والكم ناقص، اتلام أن تستويف اجلملة أراكنها، بمعىن: إذا اكن  كذلك يقسز
عندنا فعل، فهو يطلب فاعال، وقد يطلب مفعوال به، واملبتدأ يطلب خربا، واكن تطلب اسما وخربا، وإنز 

تطلب مفعولني، وهكذا، فإذا استوفت اجلملة أراكنها قلنا الالكم تام،  تطلب اسما وخربا، وظنز وأخواتها
إذا لم تستوف اجلملة أراكنها اكن الالكم ناقصا، إذن الالكم باعتبار اإلثبات وانليف قسمان، موجب 

 ومنيف، والالكم باعتبار تمام املعىن تام وناقص.

فهنا املستثىن ال يكون إال منصوبا، وجوبا، )قام  = إذا اكن الالكم موجبا وتاما )قام الطلبة( الكم تام،1
الطلبة إال زيدا(، هاهنا يأيت تفصيل آخر وهو: هل املستثىن من جنس املستثىن منه، أو ليس من جنس 

 يعين )زيد( من الطلبة، نقول: هذا استثناء متصل. -هذا اتلفصيل نرتكه حىت ال نطيل-املستثىن منه 

عهم(، املتاع ليس من الطلبة، لكن هو تابع هل، وملا نقول )جاء الطلبة(، لو قلنا )جاء الطلبة إال متا
يُفهم أنهم جاؤوا بما يلزم أن يأتوا به، ومما يأتون به املتاع، إذا جاؤوا من سفر، أو جاؤوا حلضور درس، 
نقول )إال متاعهم( هذا يسىم منقطع، ألن املتاع ليس من جنس الطلبة، فهاهنا يكون تفصيل آخر 

 كه ملا يأيت به اتلفصيل.نرت
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إذن يقال )قام الطلبة إال زيد( الكم تام وموجب، إذا اكن الالكم تاما موجبا يكون املستثىن منصوبا، 
موجبا بمعىن اإلثبات وتاما بمعىن استوفت اجلملة أراكنها، ومن تمام االستيفاء أن يُذكر املستثىن منه 

 واملستثىن.

م منفيا، تاما، فهنا عندنا يف )زيد( الوجهان، إما انلصب ىلع االستثناء، وهو = احلالة اثلانية إذا اكن الالك2
م، وإما اإلتباع، يعين يتبع ما بعد )إال( ما قبل )إال(، فيكون مرفواع أو منصوبا أو  األفضل واملقدز

ا(، أو ىلع اإلتباع )إال زيٌد(، فإن قلَت )ما رأي ت الطلبَة( تقول جمرورا، يعين تقول )ما قام الطلبُة إال زيدا
)إال زيدا( و)إال زيدا( نفس اليشء، فتعرب )زيدا( مستثىن منصوب، أو تابع لـ)الطلبة( بدل بعض من 

ا( ألنه منصوب، أو )زيٍد( ىلع ابلديلة. ا( أو )زيٍد(، )زيدا  لك، فإن قلَت )لم أمرز بالطلبة إال زيدا

ر املستثىن، لم تستوف اجلملة أراكنها، دائما تكون = احلالة اثلاثلة إذا اكن الالكم غري تام، يعين لم يُذك3
اجلملة منفية، فها هنا تعرب حبسب موضعه من اإلعراب، يعين إذا اكن ُيتاج إىل فاعل نقول فاعل، )ما 
قام( و)قام( ُيتاج إىل فاعل تقول)إال زيٌد( فاعل، ونقول )إال( ملغاة، نقول مفرزغة أو ملغاة، )ما رأيت 

ه، )ما مررت إال بزيد( البد من حرف اجلر، وجير )زيد( حبرف اجلر، )إال( نعدها إال زيدا( مفعول ب
 ملغاة، اسثناء مفرزغ.

ا ُموَجًباقال ) ُم تَامًّ : ُيْنَصُب إَِذا ََكَن اَلْلََكَ (، )تاما( بمعىن قد استوفت اجلملة أراكنها، وُذكر فَالُْمْستَْثىَن بِإاِلَّ
"(، )زيد( من القوم، فهنا ََنَْو "قَاَم اَْلَقْوُم إاِلَّ َزْيًداأي أن فيه اإلثبات، ) املستثىن واملستثىن منه، و)موجبا(

ا"( البد من انلصب.  جيب انلصب قوال واحدا، )َو"َخَرَج انَلَّاُس إِالَّ َعْمرا

ا َجاَز فِيِه اَْْلََدُل َوانلَّْصُب لََعَ ااَِلْستِثْ ) ُم َمْنِفيًّا تَامًّ ( انلصب ىلع االستثناء، وابلدل ىلع َناءِ َوإِْن ََكَن اَلْلََكَ
"(، بالنسبة لألول، سواء ََنَْو "َما قَاَم اَلَْقْوُم إاِلَّ َزْيٌد" َو"إاِلَّ َزْيًدااإلبدال منه، وهو بدل بعض من اللك، )

اكن االستثناء منقطعا أو متصال فيجب انلصب، األول، البد من نصب املستثىن، سواء اكن متصال أو 
 طعا.اكن منق

واثلاين اذلي هو اتلام املنيف، إذا اكن تاما منفيا فإنه إذا اكن متصال جاز انلصب ىلع االستثناء أو اإلتباع 
 ىلع أنه بدل، فإن اكن منقطعا أوجب كثري من انلحاة انلصب دائما، وبعضهم قال فيه الوجهان اكملتصل.
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ُم نَاقًِصا ََكَن لََعَ َحَسِب اَ ) ُم ( يعين )لَْعَواِملِ َوإِْن ََكَن اَلْلََكَ ليس تاما، فيُعرب  (نَاقًِصاَوإِْن ََكَن اَلْلََكَ
حبسب العوامل، إذا اكن ما قبل )إال( يطلب فاعال، أعربنا ما بعد )إال( فاعال، وإذا اكن يطلب مفعوال 

 إاِلَّ َزْيٌد" ََنَْو "َما قَامَ أعربناه مفعوال، وإذا اكن قد دخل عليه حرف جر أعربناه بما يقتيض حرف اجلر )
ْبُت إاِلَّ َزْيًدا" َو"َما َمَرْرُت إاِلَّ بَِزْيدر   "(.َو"َما ََضَ

 : ما معىن ناقص؟الطالب

: يعين جاءت )إال( قبل استيفاء اجلملة، دائما يكون منفيا، يعين تكون اجلملة لم يُذكر فيها الشيخ
 ستوف بعض الالكم.املستثىن بعد، )ما قام إال( هذا يكون ناقصا، ألن اجلملة لم ت

 ]مناقشة[

هات نلا مجلة منفية وناقصة! منفية معناه يف ابلداية يوجد حرف نيف، منيف غري مثبت، إذن اجلملة اليت  
تعطيها نلا تبدأ بـ)ما(، ناقصة معناها لم تستوف األراكن، يعين لم يُذكر بعد املستثىن منه، تكون )إال( 

مة عليه، هاه!!  مقدز

 : )ما قام إال زيد(.الطالب

ت فقط )قام( وتكون قد حتايلت يلعز كما ينبيغ.الشيخ  : ]... وقد ضحك ... [ تتحايل يلع؟! لو غريز

 : )ما جلس إال زيد(.الطالب

 : طيب، مقال الكم موجب تام.الشيخ

ا(.الطالب  : )خرج انلاس إال عمرا

ف نيف، نيف أو نيه أو شبه انليف، واتلام يكون : هات املنيف اتلام، مفهوم املنيف يعين يبدأ حبرالشيخ
 املستثىن منه ُذكر.

 : )ما حرض الطلبة إال عمرا(.الطالب

 : ويصح )إال عمٌرو( بدل من الطلبة.الشيخ
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 قالوا: خذ فائدة، بعد )إذا(، )ما( زائدة .. خْذ فائدة: الطالب ما عنده عطلة.

 لكن(.: شيخنا قالوا )إال( املفرغة تكون بمعىن )الطالب

 : نعم مفرزغة بمعىن )لكن( اكالستدراك.الشيخ

 ]املستثىن بـ)غري، وِسوى، وُسوى، وسواء([

، ََمُْروٌر اَل َغرْيُ قال ) ، َوِسَوى، وَُسَوى، وََسَواءر ( هذه أسماء، أما )غري( فاألصل فيها أنها َوالُْمْستَْثىَن بَِغرْير
اجلملة، وما بعد )غري( و)سوى( يكون  تأيت صفة، و)سوى( األصل أن تعربها حبسب موقعها من

 جمرورا دائما وأبدا، أما )غري( و)سوى( وغريهما )ُسوى، وسواء( فتعرب إعراب ما بعد )إال(، أي:

= إذا اكن الالكم تاما مثبتا، اكنت منصوبة ىلع االستثناء، مثال )قام القوم غري زيد(، )غري( منصوب 1
 منه. مستثىنه جمرورا لفظا، ومنصوبا حمال ألنه ىلع االستثناء وهو مضاف، )زيد( مضاف إيل

= إذا اكن الالكم تاما منفيا، جاز فيه الوجهان: انلصب ىلع االستثناء، واإلتباع ىلع ابلديلة، فتقول )ما 2
 ، و )غرُي زيٍد( مرفوع ىلع اتلبعية وهنا يكون صفة.االستثناءقام القوم غرَي زيد( منصوب ىلع 

فال يكون إال منفيا، فهنا حبسب عوامل اإلعراب، تقول )ما قام غرُي زيد(،  = إذا اكن الالكم ناقصا3
)وما رأيت غرَي زيٍد(، و)ما مررت بغرِي زيٍد(، هذا بالنسبة لـ)غري( كذلك )ِسَوى، وَُسَوى، وََسَواٌء(، أما 

رة ىلع األلف، منع من ظهورها اتلعذر، وأما )سواء( فإن ه تظهر )ِسوى وُسوى( فحراكت اإلعراب مقدز
ي َجَعلْنَاُه لِلنَّاِس َسَواءا الَْعاِكُف  ِ حراكت اإلعراب عليه، قال تبارك وتعاىل يف اآلية }َوالَْمْسِجِد احْلََراِم اذلَّ

، }َسَواٌء الَْعاِكُف ِفيِه َوابْلَاِد{، يصح ىلع نقلها لالبتداء، واملسوزغ يف ابلدأ بانلكرة 25ِفيِه َوابْلَاِد{احلج
 اتلفصيل.

 : شيخنا هناك من يقول أن )سواء( تكون بمعىن )مَع(.بالطال

ِيَن َكَفُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم : )سواء( قد تكون بمعىن االستثناء، وقد تكون بمعىن التسوية }الشيخ إِنَّ اذلَّ
ْم لَْم ُتْنِذْرُهْم اَل يُْؤِمُنونَ 

َ
نَْذْرَتُهْم أ

َ
أ
َ
 .6{ابلقرةأ

 َعاِكُف ِفيِه َوابْلَاِد{؟: وهنا يف اآلية }َسَواٌء الْ الطالب
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ِ : هنا يف بيان جرم أهل الكفر، يف اعتدائهم }الشيخ وَن َعْن َسبِيِل اَّللَّ ِيَن َكَفُروا َويَُصدُّ إِنَّ اذلَّ
ِي َجَعلَْناهُ لِلنَّاِس َسَواًء اْلَعاكُِف فِيِه َواْْلَادِ  ََراِم اذلَّ ن { يعين اعتداؤهم عليهم يستوي فيه مَوالَْمْسِجِد احلْ

 اكن معتكفا يف املسجد أو غريه.

 : ال تدخل يف املستثىن؟الطالب

: تدخل يف املستثىن بوجٍه، بمعىن: ال يستثىن من ذلك أحد، أو التسوية يعين يسوى يف ذلك اذلي الشيخ
يف املسجد احلرام، سواء العاكف وابلاد، فإن اعتداء أهل الكفر عليهم متوعدون بالعذاب األيلم 

َِلمر  َوَمْن يُرِدْ }
َ
َادر بُِظْلمر نُِذْقُه ِمْن َعَذابر أ

ْ
 {، يعين وال يستثىن من ذلك يشء.فِيِه بِإحِل

 ما بعد )غري وسوى( يكون جمرورا دائما لفظا، ومنصوبا حمال ىلع االستثناء.

 ]املستثىن بـ)ِِبَاَل، َوَعَدا، وََحاَشا([

" َو"َعَدا َعْمًرا َوالُْمْستَْثىَن ِِبَاَل، َوَعَدا، وََحاَشا، ََيُوزُ قال )  نَْصُبُه وََجرُّهُ، ََنَْو "قَاَم اَلَْقْوُم َخاَل َزْيًدا، َوَزْيدر
و" َو"َحاَشا بَْكًرا َوَبْكرر   ( هذه )خال، وعدا، وحاشا، وحشا( تأيت أفعاال، وتأيت حروفا.وََعْمرر

حبرف اجلر، أو = فإن اكنت غري مسبوقة بـ)ما( جاز اعتبارها حروف جر وما بعدها يكون جمرورا 1
أو احلارضون خال زيٍد( و)خال زيدا(،  قام) تقولاعتبارها أفعاال فينتصب ما بعدها ىلع املفعويلة، 

 حاشا زيدا(.)أو حاشا زيٍد( )أو  (،عدا زيدا)أو عدا زيٍد( )

=أما إذا دخل عليها )ما( فيجب نصب ما بعدها ىلع املفعويلة، تقول )قام احلارضون ما عدا زيدا(، 2
 خال زيدا(، و)ما( هنا تدل ىلع )خال( و)عدا(، وأما )حاشا( فال تدخل عليها )ما( إال ىلع قلة.و)ما 

" َو"َعَدا َعْمًرا ( يعين إذا لم تدخل عليه )ما(، )ََيُوُز نَْصُبُه وََجرُّهُ قال ) ََنَْو "قَاَم اَْلَقْوُم َخاَل َزْيًدا، َوَزْيدر
و" َو"َحاَشا بَْكًرا َوَبْكرر  فإن دخل عليه )ما( تقول )ما خال زيدا(، و)ما عدا عمرا(، وأما ( وََعْمرر

يُْت انلَراَس ما حاَشا *الشاعر: حاشا بكرا(، ومنه قول  )حاشا( فال تدخل عليه )ما( إال ىلع قلة )ما
َ
َرأ

 لكن ىلع قلزة. * قريشاً 
 نكتيف بهذا إن شاء اهلل تعاىل.


